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Kien japanoj iros ?
(DAŬRIGO)

2
' EKONOMIA SUFERO '

Eŭropanoj suferadis dum granda militego, pro senpluveco- 
de oro kaj sangoverŝad 〇・ Male japanoj tiu-tempe ĝ uadi s 
superakvon de oro kaj mankon de komercado enlanda, pro 
tio kapitalistoj kaj komercistoj tro sategis siajn stomakojn, 
dum neposedanta klaso turmentiĝita estis pro plikariĝo 
de ĉiutaga necesaĵo—monvaloro preskaŭ malkariĝis dekonon 
kompare kun tiu de la antaŭmilita. Nature spekulacio 
prosperiĝadis inter urbanaro, ankaŭ eĉ kamparanoj vendis iliajn 
terojn por iri t e rsan ĝi je akcioj de novekonspiritaj kompanioj»

Inter komercistoj estis vendata ne reala komercaĵo, sed 
la imagita, sekve, pro manko de fabrikitaio kaj t rompa aĉeto 
tre grandega, kosto de ĉiutaga necesaĵo ree pligrandiĝis tiom, 
ke oni ne povas sin konduki en normalan vivon.

La Banko de Japanujo, mezopovo de financo enlanda^ 
neniel volis plikariĝi diskonto .procenton, tamen, malgraŭ 
tio ĝi estis devigita dufoje plialtigi tiom, kiom nesentebla,, 
kauzite de tio, ke kredito tro grandiĝis nehelpeble. Kaj 
modernaj Saj rokoj ne sentis sategon; t iamaniere ili estis 
postulita pli kaj pli grandigi krediton.

—19 —



VERDA UTOPIO

Dank' al riĉego de kapitalistoj, la ĝistiutempa nepose
dantoj, eĉ nespertaj laboristoj, nevole gajnadis neatenditan 
grandsuman salaj ron kaj nekulturitaj elsa Ilin toj komencis 
cnt uziasme pretendi siajn, sed antaŭe nerekonitaj n laboro-kaj 
ekzisto-rajtojn sen certa konscienc〇・ Des pli monujoj pezaj 
estas, ju pli muskolo-laboristoj fariĝas tiel avidaj, ke pri 
neniu klasoj prizorgis, krom sin mem. Eĉ ili forgesis organizi 
laboristan unuiĝon・

Malgraŭ tio, inteligent-laboristoj devis detrui siajn 
vivojn pro tiuj kaŭzoj.

Post militego la trograndigita kredito-sako estas devigita 
krevi, kaj transoceana komerco ankaŭ estis haltigita pro 
terura paniko ekonomia. Kaj bilanco de transmara komerco 
superis kontraŭ tiu cle la eksporta je Yen 200,000,000 en 
unu monato—troa importado tiel daŭradis. La Bankoj decidis, 
ke n eni el prun toj estu permesita. La Paniko ree profundiĝis ・ 
Kaj akciojn kaj komercaĵojn borso treege malkarigis. 
Sed prezo de ĉiutaga necesaĵo restas ankoraŭ kara. Tiu 
nenormala fenomeno donis al ekonomia vivo de ciu klaso, 
tiel gravan kaj teruran vundegon, k e cle tiutempo financistoj 
kaj ekonomiistoj fariĝis ambaŭ pesimistoj・ Kaj profitgajnintoj 
milito tempaj ne nur estas devigita perdi la tuton, kion ili 
rabadis iam antaŭe, sed m uitaj el ili banklotis kaj banklo- 
tas. Sekve la muskololaboristoj estas devigita ploradi sub 
sorto de senlaboriĝo pro fermo aŭ halto de fabrikejoj,

Pro kio tiu-ĉi paniko tiel rapide enpenetris ?
Pro malica merkantilismo kaj avida egoismo de komer- 

cistar〇. Plue, ili erarekomprenis realan signifon de riĉeco 
kaj tiun de mono, kaj estis tiel malsaĝulo, ke ili ne povis 
kompreni tiujn-ĉi simplajn vortojn —

" Oni ne vivas per mono aŭ ne manĝas monon.M Kaj 
ili tute forgesis kapitaligi profiton, monon gajnitan dum ora 
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periodo, kaj tiuj, kiuj laboris entuziasme nur por amasigi 
monon, nun elreviĝas de ilia dolca songe;・

Rompon kaj maltrankvilecon ili donace alportis al la 
ekomonia vivo de japano—sekve abomenan influon al Usono 
kaj Britujo.

A li franke, tiujn rezultatojn kondukis bankieroj, malsaĝaj 
kaj mem profi temaj ・ Nun mi ne povas ne decidi alsendi 
Bagehofan " Rombard Street'' al bankieroj, kiuj helpis, dum 
militego, al spekulaciistoj, kaj profundigis, post militego, la 
paniko n. Kiu estas sanulo ekonomia en japanujo nun ?' 
Neniu !

Kvanlcam tiu paniko にstus evitebla, oni ne povas en 
estonto, etendi siajn manojn je transmara komerco pro tio, 
ke post resaniĝo de mili t o-vundo eŭropo certe detruos 
japanajn foirojn en oriento kaj sudmaro, kaj post industria 
rompego, kaŭzita de postmil让a ekonomia dolorego, japano 
ne povus esti kapabla fabrikisto en paca period〇. しiuj 
anguloj estas fermitaj ・

Japanoj tute eraris ekonomian politikon 1 La estanta 
stato estas nehelpebla! Kiu rimedo povas esti ?

La granda fendego de ekonomia vivo, kreskig让a de 
longe apudlasitaj kauzoj, ne povas kaj povos esti flikita.

Lasi tiujn, kiel kiuj estas, estas la plej sendanĝera, ĉar 
tiuj, kiuj bezonas solvojn, certe sin solvas lau naturord〇. 

Kaj vintro forira nte, printempo venas.
Ja, maldungi tojn—ĉiama-malriĉulo-armeon—kapitalistoj 

ne volas forpeli al alilando, esperante, k e laborkosto estu 
ĉiam konservita malkare; malgraŭ Lio, laboroperdantoj 
volas eltrovi utopion en alilando, sed, ho ve, tutmondaj 
nacioj fermas pordegojn al ili, pro tio ili, devas resti sen
pagaj sklavoj de la kapilalistoj・

Ne sole ĉiama mairie u ! 〇 ・ armeo, sed rompitaj kap 让 diistoj 
ankaŭ ne havas kapablon ellumigi siajn vojojn.
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Se ĉiu afero superdirita estas neŝanĝebla, se la paniko 
estas devigita dauri pli longe, la ekonomia vivo de japanoj 
estas tiel malluma, kiel senluna nokt〇. Japanoj estas mem
mortigonta ・ Kien japanoj iras ?

de Arbare n.

La Japana Virino.
ゝ El Lofcad-io Hearn.

.......... Prave estas dirite, ke la plej mirinda estetika pro
duktaĵo de Japanujo estas nek ĝiaj eburaj oj, nek ĝiaj b ron zoj, 
nek la porcelanoj, nek la glavoj, nek iaj mirindajoj el 
metalo aŭ lako—sed ĝiaj virinoj・ Akceptante kiel parte veran 
la diron, ke virino ĉie estas tio, kion viro faris, ni povas 
diri, ke tiu ĉi estas pli vera ĉe la japana virinoj ol ĉe iu alia.

Kompreneble milojn kaj milojn da jaroj bezonis por ŝin 
•elfari ; sed la periodo, pri kiu mi parolas, vidis la verkon 
kompletigitan kaj perfektigitan・

Antaŭ tiu ĉi etika kreitajo kritikismo devas deteni 
sian spiradon, ĉar tie ĉi ne estas eĉ unu kulpo krom 
la kulpo de morala - ĉarmo nekonvena al ia mondo de 
egoisteco kaj batalo. Kio nun ordonas mian laŭdon, tio estas la 
morala artisto,—la realiginto de idealo neatingebla al 
Okciden tuloj.

Kiel ofte oni asertis ke, kiel morala ekzistaĵo, la japana 
virino ne ŝajnas aparteni al la sama raso de la japana viro ! 
Konsiderante tion, ke heredo estas limigita de sekso, ni 
vidas rezonon en la aserto:la japana virino estas etike 
malsama ekzistaĵo de la japana viro.

Eble tia tipo de virino ne aperos ree en tiu ĉi mondo 
dum cento da mil jaroj :la kondiĉoj de industria civilizacio 
ne permesos ĝian ekzistadon・ しa tipo ne povis esti kreita 
en ia societo form让a sur modernaj linioj, nek en ia
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7 ・ニ ミ

一 23

societo, kie la konkurenca 
batalo prenas tiujn malmo
ralajn formojn, kun kiuj ni 
foriĝis tro fomiliaraj・ Nur 
societo sub regularo kaj 
organizo eksterordinaraj— 
societo, en kiu ĉiu memt- 
rudemo estis subpremita 
kaj sinofero foriĝis univer
sala devo—societo, en kiu 
personeco estis detondita 
kiel brane obarilo, perme s 让a 
burĝoni kaj flori de interne, 
neniam de ekstere,—mal
longe diri, nur societo fon
dita sur prapatr-adorad 〇 

povis ĝin produkti.
Ĝi havas ne pli multe 

komunan econ kun la 
humaneco de tiu ĉi dudeka 
jarcento de nia—eble tre 
multe malpli— ol havas la 
vivo pentrita sur grekaj 
vazoj.

Gia ĉarmo estas la ĉarmo 
de mondo estingiĝinta一 

ĉarmo nekonata, alloganta, 
nepriskribebla kiel la bono
doro de ia floro, kies speco 
estis elmortinta en nia 
Okcidento antaŭ ol la mo
derna lingvo naskiĝis.
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Transplantita sukcese ĝi ne povas esti: sub fremda suno 
giaj formoj reiras al io tute malsimila, ĝiaj koloroj paliĝas, 
giaj bonodoroj formortas・

La japana virino povas esti konata nur en sia propra 
lando,—la japana virino preparita kaj perfektigita de la 
malnovtempa edukado por tiu stranga societo, en kiu la 
ĉarmo de ŝia morala ekzistaĵo,—ŝia delikateco, ŝia plej alta 
malegoisteco, ŝiaj infanan imaj pieco kaj konfido, ŝia rave 
subtila percepto pri ĉiuj manieroj kaj rimedoj por fari feliĉon 
ĉirkaŭ si,—povas esti komprenata kaj taksata・(Dafirigota)・ 

Tradukita el la angla lingvo de 
T・ Chif.

A A A

GOJO KAJ MALGOJO SUB LA LAZURA CIELO.
La ruĝa suno estis tiel belega kiel lotusflor〇.

しio, kreskiganta sur la t ero, sin ravante ĝ uadas kompate
man sunradion, kiu surverŝadas sur kion ajn, kien ajn, kiel 
la pluv〇・

Juna labori sto, profunde enpensiganta, movadis siajn 
pezemajn piedojn unu post alian. Sub liaj okuloj nigrebrulaj 
etendiĝis longe kaj zigzage la vojeto blanka tra rizkampoj, 
kaj ĉe la celadona arbareto nemalproksime malaperis, verŝajne, 
ke la vojo trakuras de destino kaj de nekonata direkto, al 
malluma mondo,

Hazarde, li komencis okulumi kaj rigardi ĉ irkaue n, 
aŭdinte blekegadon de bovo kaj la laŭtan kantadon de 
farmulo en la kamp〇.

Verda saliketo, apud rivero !
Ho, pri kio vi malĝojas ?
Vi Travivas, elpendante kapeton, 
Je la fluon de Fakvo rigardante ?
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Nigra bovo -kviete movigadis antaŭ en kaj antaŭen ĝis 
la farmolimon kaj haltis・

En la koro de Fj unuio eks pruce 'naskiĝis memorado 
pri la vivo de Buda〇.

♦ *
命 ・

Unu helan t agon, Budao trapasis unu bra hm anan vila 
tiam Balae! vaj a estis en la kampo kaj labo radis kun kelkaj 
laboristoj. Budao vojiradis portante rizoherbojn en sia man〇.

Ili genufleksis kaj tutkore respektis, kiam ili eksciis, ke 
la sanktulo venis al la kamp〇・ Sed Baladvaia sola ne volis 
saluti lin, ec kontraŭe riproĉi Budaon・

-------- Sramana (pastro) ! Mi plugas kaj sema s. M.i 
vivas per plugado kaj semado. Ankaŭ vi devas labori 
kiel mi laboras. Jen vi povus vivi ! ‘‘
Budao respondis ĝentile :
-------- u Ankaŭ mi vivas per plugado kaj semado.0
Atakeme Bala d vaj a riproĉis :
-------- u Se vi estas farmolaboristo, montru al mi vian 

bovon. Kie estas gi ? Kie estas via kampo ? via plugilo ?''
Budao kun kompato ree instruis :
--------“ La kredo estas mia semo. La timo al Dio 

estas nutropluvo, kiu kreskigas ĝin.
La humileco estas plugilo.......... La sincereco estas

ligilo, la ĝentileco estas malligilo kaj la fasto estas unu 
paro da bovoj.

Per tiuj ci mi perfektigas mian kulturadon. Kaj rikol- 
tajo estas la plej bonega greno de Nir vana!''

Jen la Brahmanano laŭciis, donacante al li lakton 
plenigitan en la ora taso.

------ - Ho, Vi Goutama !
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Bonvolu trinki la lakton・ Vere vi estas farmolaboristo ! 
...........Via kulturado alportos nepereeblan grenon.

* * 
水 ・

Kiam la juna homo alvenis ĉe ponto rompita, li renkonte 
vidis unu vilaĝanon, portantan kotan plugilon.

--------"Kia estas la tono de borso ?.. .......................... "
Malkariĝis akcioj de la Undo-kompanioj, mi estis sciigita. 

La avarulo tiel salutis lin anstataŭ beni bonegan vetero n.
La koro de junulo mallumiĝis, kiel lumo de kandelo 

estas dorlotita de venteto somera, kaj li ne povis ne malbeni 
politikon de la malplej multaj, kiuj konvinkas al la infanoj 
de tero farigi tian, ke ili perdas la konsciencon, ke " kiu ne 
laboras, tiu ne estu lasita manĝi/

Nek ĝojo de la kreo de vera vivo, nek la gloro de 
surtera infano nun povas esti troveblaj en la vizaĝo 
de horn〇. Kiam oni efektive forpelos diferencon inter la 
laboro kaj la arto, kaj akiros vivon utopian ?

Lia koro pliforte pezemiĝis pro malkontentiĝo kaj 
malĝojo.

La juna laboristo vojiradis, frotante rigardon al la 
supero de vojeto blanka, kaj pensadante・

Al la malpura dometo de kamparano alvenis la junulo, 
li ekvidis en la korteto kvin knabojn ĉarmajn ludadantajn・ 
Ili kau radis en unu linio kaj premis per manoj la zonoligajon 
unu post alia, kvazaŭ mallonga vagonar〇. Unu linio da 
knaboj moviĝas antaŭen iom post iom, kantante・

Ho, Verda Raŭpo !
Piede iras ?
Ne, vi vin rulas !
Ho, Verda Raŭpo !
Koro｝⑴ koro, koro !
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(Geknabaj ludas je " Verda Raŭpo ”)

La pomoruĝaj vangoj estis tiel plenaj de feliĉo, ke oni 
iie povis ne imagi, ke en la haloo de Budao ili estis ekri- 
detantaj・ Tiuj estis la esprimo de ĉiu ĝojo kaj la danko 
sur la tero.

Ho, vivu la koro de Vinfano !
Ho, gloron al tera la infano !

Tiel beninte la knabaron, li, kun lumega koro, rapidis 
hejmen ・

En la koro de rjuna laboristo, de tiutempe, ĉiam la 
infanoj sin prezentis tia, kia ili ludadis je verda raŭpo n 
por konsoli lian profundan malĝojo

Originale de
Eta Moriuci.

Rini:1.) koro signifas u la maniero de sin-rulaclo.n

La Rizo en Japanujo.
Ĉie, sur la terglobo, produktigas unu aŭ la alia speco de 

greno, kiu servas kiel ĉefa homa nutra)〇, La plej gravan 
rolon ludas rizo kaj tritiko inter grenaj fruktoj? Kompreneble 
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la tritiko estas pli vaste kulturata ol la rizo. La unua kres
kas bone en la klimato, en kiu la rizo bone fr u k tas, kontraŭe 
la dna ne povas ekzisti en malvarma norda regiono, kie la 
tritiko estas kulturata kun sukceso. La rizo *estas la gi*eno 
de suda varma klimat〇・

En Eŭropo kaj Ameriko ie estas kulturata la rizo, sed 
en Aziaj varmaj lokoj, cie oni ĝin kreskigas pro la taŭgeco de 
la klimato. Tinkaŭze la orientuloj estas rizmangantoj, dum 
la okcidentuloj estas tritikmanĝantoj・ En la varma regiono, 
la rizo maturas aŭtime kaj la tritiko en malfrua printempo 
aŭ en frua somero, antaŭ ol oni transplantas la rizherbetojn en 
la kampon・ Tial, en tia klimato oni rikoltas el la sama 
terpeco tiujn du grenojn jare・

ipara ninoj t t-ans nla ntas riz herbetojn en ht kampon^

Sin t ro vas multege da specoj de rizherboj ・ しaŭ la vidpunkto' 
kultura, oni dividigas ilin large je la akvorizujoj kaj la terrizujoj. 
La akvorizujoj estas kulturata multe pli vastaree ol la tera
lta rizherboj nature kreskas pli multe kaj pli bone ĉe la 
akvumita kampo ol ĉe la selca. Ciu speco produktas g ian 
propra n grenon ・ la vidpunkto uzada, la greno estas
dividata en du grandajn kategoriojn, nome la komuna kaj 
la glueca. La komuna rizo konsistas el grajnojn, kies koloro 
estas vakse blanka; gi estas uzata kiel ĉiutaga nutrado — meSj'〇,、 

t. e. kuirita rizo. La glueca greno diferencas de la komuna 
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per lakte blankaj grajnoj・ El ĝi oni faras mocion,匕 e. la 
kned让ajo de la greno kuirita de 1'bolita akvo. La moĉi^o 
estas la novjara manĝaĵo de la japanoj・ En ĉiu familio japa
na, oni manĝas violon kuiritan kun viando kaj legomo, en 
la unua manĝo de la unua tago de unua monato de la jai・〇・ 

La moĉi,〇 estas tre valorata kaj ŝatata nacie・ El la komuna 
rizo oni ankaŭ produktas sakegon — fermentado・ Iel, ial la 
japanoj ne povas vivi eĉ unu tagon sen la rizo.

& QDaŭ rigota.')
T. Ŝigemacu. (Km^osima)

NOTOJ.
(Ie rr.

Progreso de Ŝipkonstruo en Japanujo. rezultato 
•de la plej lasta statistika enketo, publikigita cle la 13eparte
lento de Terkulturo kaj Komerco, mori t ras, ke el ciuj 
industrioj en Japanujo, 5ipkonstruo treege progresis dum la 
lasta militego.

Antaŭ la militego, en la nombro cle ŝipoj, Japanujo
okupis la sesan vicon inter Ja grandaj landoj en la mondo,
kiel en la jena tabelo :

Lando Nroj ・ de Ŝipoj Kruda T u n k vanto
(en (pli ol loo t"nuj sipnj mii').

Britujo .... ............. 779...........................1,980492
Germanuj 〇 .......，…162 〇.........................465,226
Usono .... ............. 205 ..........................276,448
Francujo …................89 ..........................176,095
Holando ................95 ..........................104,296
J apanujo .............. .94 ..........................77.609
Aŭ strujo ….............. 17............................... 61,757
Italujo...... ............... 38 ............................. 50,356
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Depost la komenciĝo de la militego, t amen, la ŝipkonst- 
rua industrio en Japanujo tiel rimarkinde progresis, kiel la 
jenaj ciferoj por 】a jaro 1919a, montras :

Land〇. Kruda Tunkvanto.
Uson〇…..........................4,075,000
Brituj〇 ..........................1,978,000 .
Japanujo ...................... 620,000
Holando .......................... 137,000 ヽ

Italujo......... ........................ 83,000
No rve guj o .......................... 57,000
Svisujo ..............................52,000
Svedujo ..............................51,000

Estas pli atentinde, ke la kruda kapitalo de la ŝipkonst
ruaj korporacioj en Japanujo, kiuj havas kapablecon konstrui 
ŝipojn pli ol1,000 tunajn, sumigis je Sm. 200,000,000 en 
1919a, kaj iliaj produkta]oj dum la sama jaro atingis je Sm’ 
450,000,000・

* *
水 ・

Asekura Afero en Japanujo. Laŭ la enketo de la 
Departemento de Terkulturo kaj Komerco, ekzistas 674 
japanaj asekuraj kompanioj ・

La nombro de novaj kontraktoj finiĝ intaj dum la mona to
de Aprilo estis 674,760 kun valoro de Sm. 3,919,794,000 ; 
kaj la nombro de la kon traktoj nuligitaj dum la sama periodo 
estis 567,534 kun valoro de Sm. 3,54&378,00〇.

Ĉi tiuj ciferoj prezentas plimultiĝon de 106,836 en 
nombro kaj Sm. 71,416,000 en valor〇. La kruda sumo de 
respondecaj kontraktoj en la fino de Aprilo estis 7,099,299 
kun valoro de Sm.14,984,340,000, kiel en la jena tabelo :
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Klasoj Nove Kontraktitaj Krudaj Sumoj

Vivo.......... . ......... 54,877,000,00〇..., • •…2,289,229,000,000
Fajrego ，…2,197,854,000,000 ... ...10,109,802,000/ 00
Marafero..... ....1,438,417,000,00〇.... • •…2,303,090,000,000
Transporto... • •….217,778,000,000 ・ .....3,345,343,000,000
Akciden toj ・・, ...........3,353,000,000 ... .......... 41,26&000,000
Rekru to;ハ♦… ...........8,803,000,000 ........134,197,000,000
Aliaj............ ............. 712,000,00〇...,...........49411,000,000

La ĝenroj en mia koro.
De Jugao Hi rano.

Mi amas la someron, precipe jenajn : Ŝirmilo el verda 
bambuo, ŝprucakvo iriza, lampiro, kvakanta rano, citronakvo, 
fruktaro kolorplena, tomato, glaciaĵo, lanterno, blankega 
florego, freŝa venteto, arta fajrajo, fakelo por bruli insektojn, 
fumigado por forigi moskitojn, blanka moskitokurteno, luna 
lumo akve freŝa, orfiŝetoj, kiuj mergas aŭ flosas en vitra 
poto, pompa ventumileto, la geme brilanta koloro de Umaro, 
rosplena polipodo ĉe markezo, plue la trilo de fortepiano, 
kaj la lumo de diamanto ĉe ringo platena・
***** 
*****

La amo sen jaluzo ne estas vera amo. Edzino seiva- 
luzema foje ne kontentigas sian edzon. Same kiel ĝi, edzo 
sen)aluzema ankaŭ foje ne kontentigas sian karulinon.

* * * * *
* * * * *

La homoj devas konsenti, jesi, kaj ĝuji la estantecon. 
Nur pos t tiam, veraj espero kaj progreso povas esti poseditaj 
de rhomoj ・ ’
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